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Μ

ε αφετηρία τη γενέτειρά του, την Κρήτη, ο Νίκος Δασκαλαντωνάκης κατάφερε να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, την
Grecotel, και να διακριθεί όχι μόνο για την επιχειρηματική διαδρομή του, αλλά και για την
κοινωνική προσφορά του. Αναγνωρίζοντας τη
συμβολή του ιδρυτή και προέδρου της Grecotel
στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της
Αλεξανδρούπολης, ο δήμος της πόλης τίμησε
πρόσφατα τον Ν. Δασκαλαντωνάκη, ανακηρύσσοντάς τον επίτιμο δημότη της.
Ακρίτας ο ίδιος, με καταγωγή από το Ρέθυμνο, ο πολυσχιδής επιχειρηματίας που έτρεφε ανέκαθεν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, δεν θα
μπορούσε να μην εντάξει στα επιχειρηματικά
σχέδιά του την Αλεξανδρούπολη. Πίσω στο
2001, έχοντας ήδη στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου, του οποίου ηγείται μέχρι σήμερα, πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες σε όλη τη χώρα, ο δημιουργός της Grecotel αποφάσισε να
επεκτείνει την επιχειρηματική δραστηριότητά
του στην ακριτική Αλεξανδρούπολη, εγκαινιάζοντας τον Μάρτιο του 2002 το πολυτελές
«Grand Hotel Egnatia».
Πέντε χρόνια αργότερα, ενέταξε στη φαρέτρα του το υπερσύγχρονο ξενοδοχείο «Astir
Alexandroupolis», έπειτα από μια ριζική ανακαίνιση του ιστορικού «Αστέρα». Σήμερα, δύο
δεκαετίες αργότερα, το πολυτελές «Grecotel
Astir Egnatia Alexandroupolis» αποτελεί σήμα
κατατεθέν του τουρισμού της ακριτικής πόλης
και προσελκύει ταξιδιώτες υψηλού εισοδηματικού προφίλ απ’ όλο τον κόσμο. «Με την επένδυση των 32 εκατ. ευρώ στα ξενοδοχεία της
Αλεξανδρούπολης και με κύκλο εργασιών που
έχει φτάσει έως σήμερα τα 57 εκατ. ευρώ, η
πυξίδα της Grecotel δείχνει σταθερά το σημείο
ως παράδειγμα επένδυσης και πίστης στις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής», τόνισε
ο Ν. Δασκαλαντωνάκης κατά την ανακήρυξή
του σε επίτιμο δημότη της πόλης. Μέχρι σήμερα, ο όμιλος έχει καταβάλει συνολικά στον
δήμο της Αλεξανδρούπολης 4,7 εκατ. ευρώ σε
μισθώματα και σε δημοτικούς φόρους, με τη
μισθοδοσία για τα δύο ξενοδοχεία να υπερβαίνει τα 24 εκατ. ευρώ, με το σύνολο των εργαζομένων να προέρχεται από την περιοχή.

Ηγετική θέση
Με πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες σε όλη
τη χώρα, η Grecotel, ναυαρχίδα του Ομίλου Ν.
Δασκαλαντωνάκη, αναδεικνύεται τα τελευταία
χρόνια σε αδιαφιλονίκητη ηγέτιδα της ελληνικής ξενοδοχειακής αγοράς, με μερίδιο 4%, και
κατατάσσεται στην πρώτη θέση με τα brands
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Ο ξενοδόχος
που απογείωσε
τον Εβρο
Ο Νίκος Δασκαλαντωνάκης, ιδρυτής και πρόεδρος
της Grecotel, ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης
Αλεξανδρούπολης για τη συμβολή του στην
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης
που κυριαρχούν στην Ελλάδα.
Εχοντας διαγράψει μια πορεία πολλών ετών,
ξεκινώντας από την ιδιαίτερη πατρίδα του, ο Ν.
Δασκαλαντωνάκης διευθύνει σήμερα 32 ξενοδοχειακές μονάδες με δυναμικότητα που αγγίζει τα 6.000 δωμάτια, ενώ στις επιχειρήσεις
του ομίλου απασχολούνται 6.300 εργαζόμενοι.
Ετος-ορόσημο για την επαγγελματική ανέλιξη του επιχειρηματία ήταν το 1965. Εχοντας
μεταπηδήσει από τον κλάδο μεταποίησης και
εμπορίας ελαιολάδου, στον οποίο δραστηριοποιείτο με τον αδελφό του Τάκη από το 1960,
ο Ν. Δασκαλαντωνάκης, με τον αδελφό του,
αποφάσισε να κάνει στροφή στον τουρισμό
και να προχωρήσει σε μία επιχειρηματική κίνηση ιδιαίτερα πρωτοποριακή για τα δεδομένα
της εποχής, αφού, κόντρα σε όλους όσοι επένδυαν σε αγροτεμάχια, εκείνος απέκτησε παραθαλάσσιες εκτάσεις για να τις αξιοποιήσει με-
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τέπειτα. Το 1975 μπήκε ο πρώτος θεμέλιος λίθος της σημερινής αυτοκρατορίας, με την κατασκευή του «Rithymna Beach», μιας από τις
μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες στην Κρήτη. Παράλληλα, τα δύο αδέλφια συμμετείχαν
στον όμιλο των Ρεθυμνιωτών επιχειρηματιών
που ανέπτυξαν το ξενοδοχείο «El Greco», το
οποίο σήμερα φέρει την επωνυμία «Grecotel
White Palace».
Λίγα χρόνια αργότερα, το 1981, μετά από
συνεργασία με τον τουριστικό κολοσσό TUI,
ιδρύεται η Grecotel, η οποία κατάφερε στο
πέρασμα των ετών να ταυτιστεί με την έννοια
της πολυτελούς φιλοξενίας. Τις δεκαετίες που
ακολούθησαν, ο πρωτεργάτης του ομίλου επεκτείνει τις δραστηριότητες της εταιρείας σε όλη
την Ελλάδα, δημιουργώντας πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες στην Κρήτη, στην Αττική,
στην Κέρκυρα, στη Μύκονο, στην Κω, στη Ρόδο, στην Πελοπόννησο, στην Αλεξανδρούπολη, στη Χαλκιδική και στη Λάρισα.
Την αναπτυξιακή πορεία της Grecotel δεν ανέκοψε ούτε η οικονομική ύφεση που έπληξε την
Ελλάδα. Το 2018 ο όμιλος υλοποίησε επιχειρηματικό πλάνο ριζικής ανακαίνισης και επέκτασης 5 πολυτελών ξενοδοχειακών συγκροτημάτων,
συνολικού ύψους
42 εκατ. ευρώ, με
τον αεικίνητο
Ν. Δασκαλαντωνάκη να
συνεχίζει μέχρι σήμερα
το αναπτυξιακό άνοιγμα
της εταιρείας με τη δημιουργία νέων
μονάδων και με
αναβαθμίσεις των
υπαρχουσών.

Κοινωνική προσφορά
Ευφυής και αποφασιστικός, ο Κρητικός επιχειρηματίας υπήρξε πρωτοπόρος στην προώθηση της ελληνικής γευσιγνωσίας, καθώς ήταν ο
πρώτος που σέρβιρε βιολογικά προϊόντα στα
εστιατόρια των ξενοδοχείων του και επένδυσε στη διασύνδεση του ξενοδοχείου με την
τοπική αγροτική παραγωγή μέσω της παραδοσιακής φάρμας της Grecotel στο Ρέθυμνο,
τα προϊόντα της οποίας διατίθενται πλέον μέσω του e-shop Agreco Farms, στα Duty Free
της χώρας και εξάγονται σε διεθνείς αγορές.
Υπέρμαχος της ανάδειξης του ελληνικού πολιτισμού, ο Ν. Δασκαλαντωνάκης έχει επενδύσει σε δύο πολιτιστικά πάρκα στην Κέρκυρα
και στο Ρέθυμνο, ενώ έχει υποστηρίξει με ουσιαστικό τρόπο την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου της Αρχαίας
Ελεύθερνας.
Αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκομίσει, υλοποίησε και το όραμά του για τη σύσταση του «Νίκος Δασκαλαντωνάκης - NDF»,
ενός κοινωφελούς φορέα που ενισχύει και αναδεικνύει τον ρόλο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του πρωτογενούς τομέα.
Στα χρόνια της επαγγελματικής του πορείας, ο Ν. Δασκαλαντωνάκης έχει αποδείξει την
κοινωνική ευαισθησία του, στηρίζοντας με τις
δράσεις του ευπαθείς ομάδες και συμβάλλοντας στην επέκταση νοσοκομειακών ιδρυμάτων.
Από το 1998 o Ν. Δασκαλαντωνάκης είναι
επίτιμος πρόξενος της Ρωσίας στην Κρήτη και
στα Δωδεκάνησα, ως επιστέγασμα της προσφοράς του στην προώθηση των σχέσεων μεταξύ
των δύο χωρών τόσο σε επιχειρηματικό όσο
και σε πολιτιστικό επίπεδο. Εχει βρεθεί σε θέσεις αιχμής και έχει τιμηθεί πολλές φορές για
τη συμβολή του στην ανάδειξη του ποιοτικού
τουρισμού της Ελλάδας.

